
 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

เพ่ือจัดตัง้คณะกรรมการ EISและ

เสนองบประมาณ ตามคําส่ังสพฐ 

ที่๑๒๘๑/๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๑๓ 

กนัยายน ๒๕๕๓ เม่ือวนัที่ ๒๒

กนัยายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม 

สพฐ. ๕ ช้ัน ๙ เพ่ือ  



การสร้างความเข้มแข็ง EIS 

1. มี บอร์ด EIS  ทีสํ่าคัญในการดําเนนิโนบาย และทาํงาน โดยการขอ

อนมุติโครงการ เพ่ือใหมี้คําส่ังอนมัุติแต่งตั้งศูนย์  EIS และศูนย์ 

เครือข่าย  

- ปัจจุบันยังไม่ได้มีการอนมัุติศูนย์  แต่ได้มีการเหน็ชอบการ

ดําเนนิงานโครงการแล้วจาก สพฐ. ล่าสุดได้มอบใหส้ถาบัน

วทิยาศาสตร์ได้เข้าไปศึกษาการดําเนนิการของ EIS ในมิติของ 

สวก. วา่จะสนบัสนนุการดําเนนิการอย่างไร ซ่ึง สวก. เหน็ควรให้

มีการทาํเร่ืองใหมี้การอนมัุติโครงการในภาพกวา้ง   

- ปัจจุบัน EIS ได้มีศูนย์ ตามภูมิภาคประมาณ 17 ศูนย์ 

- บอร์ดควรจะเป็นผู้แทนทีส่ามารถขับเคล่ือนเชิงนโยบายได้ โดย

ทางสมาคม  EIS ส่งผู้แทนเข้ามาร่วมกับผู้แทนของ สพฐ สสวท 

และทางมหาวทิยาลัย  

- เสนอแนะ บอร์ด เพ่ือขับเคล่ือนเชิงนโยบาย มี ผอ.สุรพงษ ์แล  

- หวัหนา้เครือข่าย 5 ภาค 

o ภาคกลางตอนบนและเหนอื ผอ. อาคม  หาญสงคราม

โรงเรียนสุรธรรมพิทกัษ์  



o กทม.  และปริมณฑล  ผอ. ปฏิมา พูลทรัพย์ โรงเรียนพูล

เจริญวทิยาคม        

o ดร. สุปราณี ไกรวฒันสุรณ์  ผอ.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั  

o ภาคอีสาน  ผอ. กิติพร  อินทสีดา โรงเรียนกมลาไสย  

o ภาคใต้ ผอ. สุชิน บุญเพ็ญ ผู้อํานวยการโรงเรียนสววีทิยา  

o เข้าร่วมกับผู้แทนจาก สพฐ . และ ผอ. เบญจลักษณ์ เป็น

กรรมการในบอร์ด  ในการขับเคล่ือน  และจากนัน้มีคณะ

ย่อยเพ่ือมีอํานาจในการแต่งตั้งคณะอนกุรรมการต่อไป  

- ส่วนกลาง ใหต้ามคําส่ังเดิม  

- หนว่ยงานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง  

o สสวท  

o ผอ. วดัไร่ขิง  

o ผู้แทน SEAMEO 

o ศูนย์วทิยาศาสตร์ศึกษา มศว  

o สมาคมวทิยาศาสตร์ /สมาคมคณิตศาสตร์ แหง่ประเทศ

ไทย 

o สภาคณะบดีคณะวทิยาศาสตร์  

2. ตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS  (ผอ. สุรพงษ ์

จะร่างตัวบุคคลและอํานาจหนา้ทีใ่ห ้)  มีดังนี้ 



ศูนยป์ระสานงาน EIS ณ โรงเรียนสุนทรภู่พทิยา  

๑. นายสุรพงศ์ งามสม ประธานเครือข่าย EIS แหง่ประเทศไทย ประธาน  

๒. ผู้อํานวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ  

๓. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการ  

๔. นางสาวกานจุลี  

๕. นายบพิตร แสงรัตนชัย กรรมการ  

๖. นางนจัรินทร์ โอสถประสิทธิ์ กรรมการ  

๗. นางนอ้มจิต หรัิญรักษ ์กรรมการ  

๘. นางสาวพะเยาว ์แก้วตา กรรมการและเลขานกุาร  

บทบาทหน้าท่ีศูนยป์ระสานงาน EIS 

๑.ประสานงานกับศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ในภูมิภาคต่างๆในการ

ดําเนนิกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EISใหส้อดคล้องกับหลักการ

และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการฯและเช่ือมโยงกับกิจกรรมของ

หนว่ยประสานงานกลางของสพฐ .  

๒. รวบรวม สังเคราะห ์สรุปผลจากการดําเนนิงานโครงการ EISประสาน

กับหนว่ยงานกลางเพ่ือ เสนอคณะกรรมการฯเพ่ือรับทราบ และพิจารณา  



๓. ประสานงานกับสถาบันวทิยาศาสตร์และสวก .เพ่ือเสนอการจัด

งบประมาณสนบัสนนุการดําเนนิงานของโรงเรียนในเครือข่าย EIS ศูนย์

ประสานงานEIS และศูนย์เครือข่ายEIS ภูมิภาคต่างๆ 

๔. ประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนนุการ

ดําเนนิงานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย EISภูมิภาค  

บทบาทหน้าท่ีศนูย์เครือข่าย EIS ประจ าภูมิภาคตา่งๆ (ท่ี ๑-

๑๗) 

๑. ประสานงาน ติดตามผลด้านการพัฒนาความเข็มแข็งทางด้านวชิาการ

ของโรงเรียนในเครือข่าย  

๒.  ส่งเสริม สนบัสนนุ ใหโ้รงเรียนในเครือข่ายร่วมมือกันพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS ใหมี้ประสิทธิภาพ  

๓. ดําเนนิการใหท้กุโรงเรียนในเครือข่ายมีระบบประกันคุณภาพการจัด

การศึกษารูปแบบ EIS  

๔. ประเมิน ตรวจสอบ และอนมัุติการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายของโรงเรียน

ทีส่นใจใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนด  

๕. ประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนนุการ

ดําเนนิงานของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย EISภูมิภาค  



โดยก าหนดใหมี้ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ภูมิภาคทัง้ส้ิน ๑๗ 

ศูนย์ และแต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์ฯ ดังนี ้ทัง้นีใ้หผู้้อ านวยการศูนย์ฯ 

แต่ละศูนย์มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายตาม

ความจ าเป็นและเหมาะสม  

๑. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๑(การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดัระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว)  

ผู้อํานวยการศูนย์ฯ นายวโิรจน ์บํารุง ผู้อํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพัน

พิทยาคาร  

๒. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๒(การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดั สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทมุธาน ีนนทบุรี 

ฉะเชิงเทรา นครนายก)  

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS นางสาวปฏิมา พูลทรัพย์ ผู้อํานวยการ โรงเรียนพูล

เจริญ 

๓. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที่ ๓ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดันครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์)  

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS นายชัยรัตน ์เผดิมรอด ผู้อํานวยการโรงเรียนพระ

ปฐมวทิยาลัย  



๔. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๔ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดั นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงหบ์ุรี สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา)  

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS นายอาคม หาญสงคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนสุร

ธรรมพิทกัษ ์  

๕. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที่ ๕ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดั นครสวรรค์  ชัยนาท อุทยัธาน ีพิจิตร กําแพงเพชร)  

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS นายมานพ เกตุเมฆ ผู้อํานวยการโรงเรียนหวัดง

รัฐชนปูถัมภ์  

๖. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที่ ๖ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดั พิษณุโลก สุโขทยั แพร่ นา่น อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์  ตาก) 

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน ์ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธ

ชินราชพิทยา  

๗.  ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๗ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดั เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําปาง ลําพูน)  

ผู้อํานวยการศูนย์ นายสมบัติ ประมวล  ผู้อํานวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์

สงเคราะห ์เชียงราย  



๘. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที่ ๘(การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดัอุดรธาน ีหนองบัวลําภู หนองคาย เลย )  

ผู้อํานวยการศูนย์ นายวชัรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพิชัย

รักษ์ 

๙. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๙ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวดักาฬสินธุ์ ขอนแก่น,ชัยภูมิ มหาสารคาม)  

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS นายกิตติพร อินทะสีดา ผู้อํานวยการโรงเรียน

กมลาศัย  

๑๐. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที๑่๐ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในจังหวดันครพนม มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร อํานาจเจริญ ) 

ผู้อํานวยการศูนย์ EIS  นายคมสินธิ์ ศรีมานะศักดิ์ ....ผู้อํานวยการ

โรงเรียนปิยะมหาราชลัย  

๑๑. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที่ ๑๑(การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในจังหวดับุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด อุบลราชธาน)ี  

ผู้อํานวยการศูนย์ นายปรีดา ลํามะนา  ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 

ร้อยเอ็ด  

 



 

๑๒. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที๑่๒ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในจังหวดั ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี)  

ผู้อํานวยการศูนย์ นายสุชิน บุญเพ็ง ผู้อํานวยการโรงเรียนสววีทิยาคม 

ชุมพร  

๑๓. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๑๓(การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในจังหวดันครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง ) 

ผู้อํานวยการศูนย์ นายสุพจน ์อภิศักดิ์มนตรี ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณี

ศรีธรรมราช  

๑๔. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๑๔ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในจังหวดัสงขลา สตูล ยะลา ปัตตาน ีนราธิวาส )  

ผู้อํานวยการศูนย์ นายชัยยุทธ บัวตูม ผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐ

ประชาสรรค์  

๑๕. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๑๕(การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในกรุงเทพฯ 

ผู้อํานวยการศูนย์ นางฎาทกาญจน ์อุสตัส ผู้อํานวยการโรงเรียนสาม

เสนวทิยาลัย  



๑๖. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน EIS ที ่๑๖ (การจัดการศึกษามัธยมศึกษา

ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเช่น กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

รัตนโกสินทร์สมโภช ศรีนครินทร จุฬาภรณ์ราชวทิยาลัยฯลฯ )  

ผู้อํานวยการศูนย์ นายสามารถ รอดสําราญ ผู้อํานวยการโรงเรียน

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนเิวศศาลายา  

๑๗. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนEIS ที ่๑๗ (การจัดการศึกษา

ประถมศึกษา) 

ผู้อํานวยการศูนย์ นายธิรัตน ์สุภาภรณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมาบตา

พุด จังหวดัระยอง  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. กิจกรรมทีจ่ะขับเคล่ือน เพ่ือของบประมาณ  (มอบให ้ทาง EIS ร่าง

และส่งใหส้ถาบันวทิย์ พิจารณา  ) 

3.1 พัฒนาบุคลากร  

o ครู ตอ้งตัง้คณะกรรมการเพือ่พฒันาครูเดมิ และครู

ใหม่ (ไม่น าครูไปสู่การอบรมแล้วท้ิงการสอน ควรเน้น

การฝึกอบรมผ่านทาง cyber networking 

-  พัฒนาครูผู้สอนรูปแบบ EIS สาขาวชิาคณิตศาสตร์(๑๐๐) 

วทิยาศาสตร์(วทิยาศาสตร์ทัว่ไป(๕๐) ฟิสิกส์ (๕๐)เคมี (๕๐)

ชีววทิยา(๕๐) คอมพิวเตอร์(๕๐) และภาษาอังกฤษ (๕๐)ใหเ้ป็น

ครูแกนนาํด้านการสอนและเป็น Master teachers จํานวน 

๔๐๐ คน ในปี๒๕๕๔ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบ 

Cyber training(On-the-job)กับสถาบันต่างประเทศที่

มีความชํานาญการและประสบการณ์ หลักสูตร  ๔ เดือน 

ค่าใช้จ่ายต่อหวัๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐บาท    

 

 กลุ่มปจัจุบนัท่ีจะตอ้งสร้างความเข้มแข็ง  

- พัฒนาครูผู้สอนรูปแบบ EIS สาขาวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

(วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา คอมพิวเตอร์ และ

ภาษาอังกฤษ ขั้นพ้ืนฐานสําหรับครูเพ่ือเตรียมพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา๒๕๕๔ โดยผ่านกระบวนการ



ฝึกอบรมรูปแบบ Semi-Cyber International 

training(3 Days-Structure On-the-job 

Training & On-the-Job learning 64 hours.)

ภายในประเทศกับวทิยากรแกนนาํทีมี่ความชํานาญการและ

ประสบการณ์การสอน หลักสูตร  ๒ เดือน ค่าใช้จ่ายต่อหวัๆละ 

๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๒,๐๐๐ คน(ในเครือข่าย EISเดิม ๒๐๐

โรงเรียน) เป็นเงิน ๗,๐๐,๐๐๐บาท    

 กลุ่มท่ีจะเข้าใหม่  

พัฒนาครูผู้สอนรูปแบบ EIS สาขาวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

(วทิยาศาสตร์ทัว่ไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา คอมพิวเตอร์ และ

ภาษาอังกฤษ ขั้นพ้ืนฐานสําหรับครูเพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดการเรียน

การสอน ในปีการศึกษา๒๕๕๔ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบ 

Semi-Cyber International training(3 Days-

Structure On-the-job Training & On-the-Job 

learning 64 hours.)ภายในประเทศกับวทิยากรแกนนาํทีมี่

ความชํานาญการและประสบการณ์การสอน หลักสูตร  ๒ เดือน 

ค่าใช้จ่ายต่อหวัๆละ ๓,๕๐๐ บาท จํานวน ๒,๐๐๐ คน(ในเครือข่าย

EISใหม่ ๒๐๐โรงเรียน) เป็นเงิน ๗,๐๐,๐๐๐บาท  



o ผู้บริหาร พฒันาให้มีความรู้ความเข้าใจเพือ่ผลักดนั

ให้มีการขับเคล่ือน และความรู้เก่ียวกับการพฒันาสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล  ควรตอ้งเร่งให้เกิดความ

เข้าใจภายในเดอืน พย.  

- พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย EIS เดิมจํานวน  ๒๐๐ คน

และผู้บริหารทีเ่ข้าใหม่๒๐๐คน ใหเ้ข้าใจ ตระหนกัในบทบาทการ

เป็นผู้บริหารโรงเรียนรูปแบบ EIS มีภาวะผู้นาํทางด้านหลักสูตร

และการสอน และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ

พัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการรูปแบบใหม่ หลักสูตร ๒ เดือน โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมรูปแบบ Semi-Cyber 

International training(3 Days-Structure 

On-the-job Training & On-the-Job learning 

64 hours.)ภายในประเทศกับวทิยากรแกนนาํทีมี่ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์การบริหารรูปแบบ EISหรือรูปแบบ

อ่ืนๆทีเ่ทยีบเทา่กัน หลักสูตร  ๒ เดือน ค่าใช้จ่ายต่อหวัๆละ 

๔,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๐๐ คน เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐บาท  

- พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย EISใหเ้ป็นผู้บริหารแกนนาํ ( 

Master administrators)จํานวน  ๔๐ คน ใหส้ามารถ

เป็นSupervisor ของผู้บริหารโรงเรียนทีเ่ข้าใจ ตระหนกัใน



บทบาทการเป็นผู้บริหารโรงเรียนรูปแบบ EIS มีภาวะผู้นาํ

ทางด้านหลักสูตรและการสอน และมีทกัษะการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษใน

การเรียนการสอนและการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ หลักสูตร ๔ 

เดือน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบ Cyber 

Globalization training( On-the-Job 

learning via Computer Technology 64 

hours)ต่างประเทศกับผู้เช่ียวชาญและประสบการณ์การ

บริหารรูปแบบ EISหรือรูปแบบอ่ืนๆทีเ่ทยีบเทา่กันในระดับ

นานาชาติ หลักสูตร  ๔ เดือน ค่าใช้จ่ายต่อหวัๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

จํานวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐บาท  

- International Conference in “EIS 

improvement for all Thai people” 13-16 

January,2011, at Rayong Province ขออนมัุติใช้

งบประมาณเป็นค่าตั๋วเคร่ืองบิน และค่าเดินทางภายในประเทศ

ค่าอาหารและค่าทีพั่กของวทิยากรจากต่างประเทศจาก สิงคโปร์ 

สหรัฐอเมริกา และมาเลเซียจํานวน ๑๐ คน (ถัวจ่ายคนละ 

๕๕,๐๐๐) ๕๕๐,๐๐๐ บาท  โดยมีการเก็บค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คนเป็นค่าอาหารเคร่ืองดื่มและที่

พัก 



ประสานงาน สถาบันวทิยาศาสตร์  

ดร. พิเชษฐ์  จับจิต  022885770 

3.2 การขับเคล่ือนเครือข่ายและศูนยป์ระสานงาน  

- การจ้างครูไปสอนทดแทนในกรณีครูประจ าการไปนิเทศ  

- การจัดประชุมของศูนยเ์ครือข่าย  

o ค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน EIS และศูนย์ เครือข่าย

EISภูมิภาคทัง้ ๑๗ ศูนย์  ใหเ้ป็นค่าจัดหาครูวทิย์-คณิตให้

มาเป็นครูผู้ช่วย ครู Master teacher ประจําศูนย์

ต่างๆศูนย์ ละ๑๐ คน อัตราคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

รวม 10 เดือน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐บาท และค่าเช่า
Software Program for Video Conferencing 

Implementation Configuration and Training B 

250,000 per a license/year. จํานวน ๑๐ licenses เป็น

เงิน 2,500,000 บาท และคา่บริหารจัดการศนูย์ละ 

30,000 บาทรวม ๑๘ ศนูย์เปน็เงิน ๕๔๐,๐๐๐ 

บาท รวม ๓,๐๔๐,๐๐๐ บาท  รวมทั้งส้ิน=  

22,040,000 บาท 

 

 

 

Comment [P1]: ปรับลดได้ถ้าจําเปน็ 

Comment [P2]: ปรับลดLicense ได ้



3.3 กาวจัิย มอบสถาบันวทิย์ ทาํ TOR กับ ศูนย์วทิยาศาสตร

ศึกษา มศว  

3.4 เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพ  

- เชิงปริมาณ (โรงเรียน ทีมี่ในเครือข่ายปัจจุบัน และโรงเรียนใหม่ 

ใหข้ึ้นกับกําลังของเครือข่าย) 

- เชิงคุณภาพ 

3.5 ศูนย์ เร่งพัฒนาผู้บริหารก่อน โดยใช้ cyber จะเร็ว  

3.6 จัดทาํคลังส่ือ ในเวปไซต์  

 

ติดต่อ 

สถาบนัวิทยาศาสตร์ 022885769- 70 

ดร. พิเชฎษ์ จับจิตต์ 0899894935 

อ. จันทรา ชูชาติ  0899262504 

อ. กานจุลี  0898972971 

Comment [P3]: เขยีนแล้ว 

Comment [P4]: ดร.แปม๋ ช่วยเพ่ิมเติม
คณะRoving Team , Math, General Science, 

Physic, Bio, Chem and Eng. เพ่ือทีจ่ะสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร EIS ใหม่ ด้วยครับ 



อ. สุทธิดา  0884053867 

ผอ. สุรพงษ์  งามสม 0892446530 

ผอ. อาคม หาญสงคราม 0817256167 

ผอ. สุชิน บญุเพ็ญ 0891233502 

ผอ. สุปราณี ไกรวัตนุสรณ์ 

0818077160 

 

kanchulee@gmail.com 

www.kruwit.com 

อบรม ICT ส าหรับ EIS   

- รุ่นท่ี 1  20-22 ต.ค. 53 

mailto:kanchulee@gmail.com
http://www.kruwit.com/


- รุ่นท่ี 2 27-29 ต.ค. 53 

 

 

 

 


